Regulamin akcji promocyjnej „Oferta świąteczna 2017”
§ 1. Określenie Organizatora
1.Za promocję jest odpowiedzialna firma działając pod nazwą: Casco Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
(81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy,
pod numerem KRS 0000461905, zwana dalej Organizatorem.
§ 2. Termin i miejsce Promocji
1. Promocja trwa od 5 grudni 2017 do wyczerpania zapasów nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r.
2.Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg
ogólnopolski.
§ 3. Uczestnicy Promocji
1. Uczestnikami Promocji mogą być: firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nie posiadające programu wspomagającego prowadzenie PKZP firmy Casco Sp. z o.o., zwane
dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w
Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z programów wymienionych w par. 5 ust.1
§ 4. Zasady Promocji
1. Promocja „Oferta świąteczna 2017” obejmuje wyłącznie następujące programy firmy Casco Sp. z
o.o.:
a. PKZP Silver – aplikacja jest dostępna na pojedynczym stanowisku komputerowym lub w sieci
lokalnej. Wersja

Silver automatyzuje wszystkie procesy PKZP i jest kompleksowym

narzędziem umożliwiającym prowadzenie wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem
w zakładzie pracy PKZP, obejmuje m.in.: ewidencjonowanie członków kasy, ich pożyczek,
comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia i pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych
pracowniczej kasy;
b. PKZP Gold – jest rozszerzeniem wersji Silver o aplikację webową (zdalny dostęp do systemu
przez przeglądarkę internetową). System skierowany jest dla kas, które mają potrzebę
udostępniania członkom Kasy podglądu ich indywidualnych rozliczeń przez Internet. Wersja
Gold składa się z dwóch aplikacji, które korzystają ze wspólnej bazy danych.
c. e-PKZP – jest niezależną aplikacją w pełni internetową, zapewnia użytkownikowi możliwość
korzystania z systemu z dowolnego miejsca, eliminuje konieczność instalowania aplikacji na
każdym stanowisku roboczym.

Dedykowany jest do kas, które chcą prowadzić PKZP z

wykorzystaniem Internetu i mieć pełną komunikację internetową.
- zwane dalej „programami”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu Promocji na inne programy znajdujące
się w ofercie Casco Sp. z o.o., jak również do podejmowania innych działań promocyjnych
dotyczących programów uczestniczących w Promocji.
3. Akcją objęte są wyłącznie nowe licencje na oprogramowanie, zakupione przez Nabywców nie
później niż od dnia 31 grudnia 2017 r.
4.Nabywcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która zakupi oprogramowanie
wspomagające prowadzenie PKZP od Organizatora w okresie 05.12 2017 do 31.12.2017 lub do
wyczerpania zapasów.
5. Nabywca otrzyma do zrealizowanego zamówienia Oprogramowania książkę pt. „Pracownicze Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowe” autorstwa K. Jankowiak, J.Trzcińskiego, A.Kesslera oraz do wyboru Power
bank 4000 mAh lub Cyfrową stację pogodową i zapłaci za zamówione od Organizatora
oprogramowanie.
6. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez
członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się rodzeństwo, małżonków,
rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką.
7. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie zgłoszenia w sposób opisany powyżej jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Udział w Promocji i podanie wymaganych przez Organizatora danych jest całkowicie dobrowolne.
9. Nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym
Regulaminie.
10. W przypadku zwrotu oprogramowania Nabywca ma obowiązek zwrotu nagród, gratisów,
rabatów, ulg oraz innych korzyści przyznanych mu w związku z zakupem zwracanego programu.
11. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez
Casco Sp. z o.o.
§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich
poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia
Promocji i zwrotu kosztów zakupu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
Promocji, w celach archiwalnych, a za wyraźną zgodą Uczestnika także w celach marketingowych.

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej w wypadku przesłania
zwrotu kosztów zakupu programu na nieprawidłowo lub nieczytelnie podany przez Nabywcę numer
konta bankowego.
2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące
przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie zmian w postanowieniach
niniejszego Regulaminu, przy czym zmiana ta nie może w jakikolwiek sposób naruszać praw już
nabytych przez Uczestników Programu.
4. Aktualny Regulamin Promocji dostępny będzie na stronach internetowych:
www.casco.pl/ofertaswiateczna2017
5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W wypadku
wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Nabywca ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
6. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego
Regulaminu i jego akceptacją.
7. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
polskiego prawa.

